
 نموذج استرشادي المتحان 

 االبتدائي الخامسمادة الدراسات االجتماعية للصف 

 

  لخريطة المقابلة وأجب عن األسئلة::)أ( الحظ ا1س

  ................................( هضبة  1يشير رقم ) -1

 .................... ( معدن2يستخرج من المنطقة ) -2

 ..............................( إلى السد  3يشير رقم ) -3

 ............... المصرية الموانئ( إلى أهم وأقدم 4يشير رقم ) -4

 

 :قارن بين البترول والفحم من حيث األهمية االقتصادية  ) ب ( 

 الفحم البترول وجه المقارنة

 األهمية االقتصادية
 
 
 

 

 

  فأس ( –سيارة  –سيف  –) محراث يدوي     ) جـ ( حدد الكلمة التي ال تنتمي إلى المجموعة : 

.................................................................................................................................... 

 

 :( انظر إلى الصور التي أمامك ثم اجب أ)  :2س

 . ...........تعرية  ..........الصورة )أ( تشير إلى  -1

 .  .......تعرية ............الصورة )ب( تشير إلى  -2

 ) ب (        ) أ (                                                                            

  
 

 ؟نكسارية لحركات ا الصحراء الشرقيةتعرض )ب( اكتب نتيجة واحدة ترتبت على 

...................................................................................................................................... 

 القاهرة ( –الشتاء  – احر   –طيبة )              ( اكمل اإلجابة الصحيحة من بنك الكلمات :جـ) 

 ........... خرج الملك مينا من مدينة ....... -1

 ....................... . ايمثل الهواء مورد   -2
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 الثانيةالورقة 

 
 

 ::)أ(  اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة وكلمة ) خطأ( أمام العبارة غير الصحيحةالسؤال الثالث 

 ( )                                      . الفصول اختالفبسبب  الزراعية المحاصيل تتنوع -1

 ( )   مظاهر السطح على المناخ وبخاصة عنصري األمطار والحرارة. رتفاعايوثر  -2

 ( )      التغييرات المناخية.علي  يجابي اإتؤثر إزالة الغابات  -3

 ( )  يلقب كوكب األرض بالكواكب األزرق نسبة إلى كمية المياه التي تغطى سطحه. -4

 )        (                                                          تختفى من مصر صناعة تجميع السيارات. -5

 ) ب ( دلل على صحة العبارة التالية :

 يتعرض التنوع البيولوجي للحيوانات البرية والنباتات الطبيعية لخطر كبير .

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

 :ضع خًطا تحت اإلجابة الصحيحة فيما بين القوسينالسؤال الرابع 

 . ................. نيالكرة األرضية إلى نصف يقسم خط جرنيتش -1

 (  وغربي شرقي – وجنوبي ماليش – وجنوبي غربي – وشمالي شرقي)                                           

 . .................أحد الحيوانات التي تتحمل الجوع والعطش وتعيش بالصحاري المصرية  -2

 (الماعز –الجاموس  –األبقار  –)الجمل                                                                               

 . .................شمال  الزراعية  األراضيعلى  اارتفاع منسوب البحر يؤثر سلب   -3

 (    الصحراء الشرقية –وادى النيل  –دلتا النيل  –)منخفض الفيوم                                                    

 .....  ............ شراء المالبس بكثرةعد ي   -4

 للموارد (   اظ  احف –للموارد  اإسراف   – لالدخار اجيع  شت –) حاجات أساسية                                             

 .....  ............المعدن المستخدم في صناعة األسالك الكهربائية والسبائك هو معدن   -5

 ( الفوسفات –المنجنيز  –الحديد  –)النحاس                                                                         

 قناطر إسنا ( –سد الالهون  – العاليالسد  –) سد أسوان           .....  ............في مصر  مشروعات الري أقدم -6

 ؟ لمصر القوميلزيادة الدخل  : ااكتب مقترحً ب( 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 مع اطيب التمنيات بالتوفيق األسئلةانتهت 
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